
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο InterTrainE  

Διαπολιτισμική κατάρτιση για εκπαιδευτές ενήλικων 
μεταναστών 

Οκτώβριος 2018-Νοέμβριος 2020 

Κωδικός σχεδίου: 2018-1-UK01-KA204-047987 

Χρηματοδότηση ΕΕ: 270,570  

c 

Το InterTrainE (διαπολιτισμική κατάρτιση για εκπαιδευτές) είναι ένα σχέδιο το οποίο 

χρηματοδοτείται από την ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη ενός κύκλου μαθημάτων 

διαπολιτισμικής κατάρτισης για εκπαιδευτές ενήλικων μεταναστών. Συντονίζεται από 

το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του ΗΒ και συμμετέχουν σε αυτό εταίροι από το ΗΒ, την 

Ελλάδα, τη Φινλανδία και την Ιταλία.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, ο 

προοδευτικά αυξανόμενος πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των κοινωνιών της ΕΕ 

αποδεικνύει την ανάγκη εισαγωγής διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

που αναγνωρίζουν και στηρίζουν αποτελεσματικά τη διαφορετικότητα, προωθούν την 

αμοιβαία αποδοχή και το σεβασμό, ενώ παράλληλα καταπολεμούν τον ρατσισμό και 

την ξενοφοβία. 

Το σχέδιο στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ να συνδράμουν στην 

ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων στα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ 

και να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Ο κύκλος μαθημάτων του 

InterTrainE θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να αναπτύξουν ένα περιεκτικό 

πρόγραμμα σπουδών και να συμπεριλάβουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση για την 

ιθαγένεια. Με αυτό τον τρόπο, η εκπαίδευση των ενηλίκων μπορεί να ενισχύσει τη 

διαπολιτισμικότητα και να αποφύγει πεπαλαιωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές που 

καλλιεργούν τη μονοπολιτισμικότητα, την ετερότητα και τον στιγματισμό.  

 

 

Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 

Heriot-Watt, Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο.                

Συντονίστρια: Δρ Katerina Strani 

Τηλ: +44 131 451 4216 

@: A.Strani@hw.ac.uk                               

www.hw.ac.uk/schools/social-sciences/departments/languages-

intercultural-studies.htm  

 Creative Learning Programmes, 

Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο                   

Επικοινωνία: Chryssi Koundouraki                              

Τηλ: +44 1316 183600 

@: info@clp-edu.uk                     

www.clp-edu.uk  

 
Studio Risorse Ματέρα, Ιταλία   

Επικοινωνία: Monica Miglionico                                       

Τηλ: +39 0835 386028 

@: info@studiorisorse.it        

www.studiorisorse.it  

 

Sicomoro Ματέρα, Ιταλία 

Επικοινωνία: Valeria Zampagni 

Τηλ: +39 08351 852902 

@: ilsicomoro@ilsicomoro.net 

www.ilsicomoro.net  

 

Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης – EELI , Ρέθυμνο, Ελλάδα                                                                        

Επικοινωνία: Καλλή Ροδοπούλου                                                         

Τηλ: +30 28310 36121 

@: info@eeli.edu.gr                                                                  

eeli.edu.gr 

 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης, Απασχόλησης. Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – 

Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) 

Επικοινωνία: Χαράλαμπος – Νικόλαος Πίτερης                                    

@: piteris@crete.gov.gr                                                        

www.kekaper.gr  

 Learning For Integration, Ελσίνκι, 

Φινλανδία                   Επικοινωνία: 

Marja-Liisa Helenius                                      

@: marjaliisa@Ifi.fi                      

lfi.fi  

 

mailto:A.Strani@hw.ac.uk
mailto:ilsicomoro@ilsicomoro.net
http://www.ilsicomoro.net/
mailto:info@eeli.edu.gr
https://eeli.edu.gr/
mailto:marjaliisa@Ifi.fi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι σχεδίου 

 

Το σχέδιο InterTrainE θα σχεδιάσει ένα πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων που 

εργάζονται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι: 

• θα διερευνήσουν την επικρατούσα κατάσταση σχετικά με τις 

πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών, τα τρέχοντα 

προγράμματα και τις δομές κατάρτισης στον τομέα της 

διαπολιτισμικής κατάρτισης μεταναστών και εκπαιδευτών στη 

χώρα-εταίρο (ΗΒ, Ιταλία, Ελλάδα, Φινλανδία) 

• θα συγκρίνουν και θα αναλύσουν τα αποτελέσματα της έρευνας 

αυτής με στόχο την ανάλυση των αναγκών για διαπολιτισμική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτών 

• θα αναπτύξουν έναν διεθνώς ανταγωνιστικό κύκλο μαθημάτων 

κατάρτισης κατά ενότητες με ειδικές προδιαγραφές για την 

εκπαίδευση ενηλίκων (επίπεδο 5 ΕΠΕΠ) 

• θα συντάξουν ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτές, το οποίο θα 

περιλαμβάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα, ένα θεωρητικό πλαίσιο 

βασικών εννοιών, καθώς και το πακέτο κατάρτισης, το οποίο με τη 

σειρά του θα περιλαμβάνει ασκήσεις και, εφόσον είναι εφικτό, 

μελέτες περιπτώσεων. 

 

Όλα τα αποτελέσματα διατίθενται στην ιστοσελίδα μας,  

στη διεύθυνση 

http://intertraine.eu/ 

 

Κύριες δραστηριότητες (Main Activities)  

Οκτώβριος 2018 - Νοέμβριος 2020 

 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού δομημένου σε ενότητες και θέματα.  

Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας MOOC (μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα), στην 

οποία θα «ανεβαίνει» και θα προσαρμόζεται το εκπαιδευτικό υλικό. 

Ανάπτυξη οδηγού κατάρτισης και προγράμματος σπουδών με τελικό υλικό και 

χρήσιμες πληροφορίες και δραστηριότητες. 

Εκδήλωση κοινής κατάρτισης προσωπικού στο Ρέθυμνο, Κρήτη (Μάιος 2020): οι 

εταίροι θα δοκιμάσουν το πρόγραμμα μαθημάτων και το εκπαιδευτικό υλικό που 

αναπτύχθηκε, θα υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τις δραστηριότητες και 

θα προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές πριν από το τελικό αποτέλεσμα. 

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι εταίροι θα ενισχύσουν τη γνώση για τη χρήση 

τεχνικών διαπολιτισμικής κατάρτισης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συνεπώς, το 

σχέδιο θα έχει άμεση επίδραση όχι μόνο στους εκπαιδευτές ενηλίκων και στο 

προσωπικό που συμμετέχουν στο σχέδιο, αλλά και στο ευρύτερο κοινό-στόχο 

των εκπαιδευτών ενηλίκων και στους νεοεισερχόμενους μετανάστες που 

λαμβάνουν διαπολιτισμική κατάρτιση με επίκεντρο τις χώρες υποδοχής. Ο 

χαρακτήρας ενσωμάτωσης/ο ενοποιητικός χαρακτήρας και η επαγγελματική 

συνάφεια του υλικού και της μεθοδολογίας θα δώσουν κίνητρο στους 

νεοεισερχόμενους μετανάστες να μάθουν για τον πολιτισμό, τα έθιμα και την 

καθημερινή ζωή των χωρών υποδοχής τους. 

 

Kωδικός σχεδίου:              
2018-1-UK01-KA204-047987 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα: 

intertraine.eu       

Για περισσότερες 

πληροφορίες, επικοινωνήστε: 

info@intertraine.eu  

 

http://intertraine.eu/
mailto:info@intertraine.eu

